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Môžete objednávať úmysly sv. omší. Sv. 

omšu je možné slúžiť na rôzne úmysly : 

a) za živých: napríklad za uzdravenie, 

požehnanie v škole, práci atď, za rodinu, 

pri rôznych rodinných príležitostiach 

napríklad narodeniny, meniny, výročie 

sobáša atď. 

b) za zomrelých 

Sv. omša 

Časopis rímskokatolíckej farnosti v Sáse. Pre cirkevné účely. Redakcia si vyhradzuje právo na zmenu prijatých príspevkov. Náklad 180 ks, náklady na jeden kus cca 0,70€. Adresa: Ul. 

Slobody  254/14, 962 62 Sása, tel. 045 381 13 16, farnostsasa@gmail.com Peňažné dary na opravy kostolov, fary a rozvoj môžete vyplácať na účet v Slovenskej Sporiteľni  71629025/0900. 

Gramatická korektúra - Slováci :) 

Od 1. novembra 2011 

Sása 

nedeľa - 9.45                     

utorok - 16.30                      

štvrtok - 16.30                    

sobota - 8.00 

Pliešovce                         

nedeľa - 8.05                      

piatok - Hodina 

Milosrdenstva - 15.00 

Bzovská Lehôtka     

streda 16.30 

Prvý štvrtok v mesiaci 

v Sáse pol hodiny pred sv. omšou bude 
spoveď mládeže; po sv. omši vyloženie 
Sviatosti Oltárnej a modlitba                  
o povolania 

 

Prvý piatok v mesiaci 

v Sáse o 17.00 vyloženie Sviatosti 
Oltárnej, možnosť spovedi a o 18.00 
sv. omša 

 

Prvá sobota v mesiaci 

v Bzovskej Lehôtke sv. omša o 8.00      
a po nej vyloženie Sviatosti Oltárnej    
a mariánska pobožnosť; sv. omša v 
Sáse nebude 

 

Prvá nedeľa mesiaca 

v Pliešovciach bude adorácia vyloženej 
Sviatosti Oltárnej v hodinách, ktoré  sa 
určia týždeň vopred; adorácia sa bude 
začínať Ružencom Božieho 
milosrdenstva 

17. decembra v nedeľu bude farská zbierka      

s cieľom financovania opráv na fare. 

Každú tretiu nedeľu v mesiaci sa bude konať  

na sv. omši finančná zbierka na rôzne podujatia 

a potreby našej farnosti, zvlášť na opravu fary. 

Za obetavosť všetkým Pán Boh zaplať! 
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Nahláste v sakristii chorých vo farnosti              

na vianočnú spoveď: meno a priezvisko, 

telefón a presná adresa. Spoveď bude vo 

štvrtok 22. decembra v predpoludňajších 

hodinách. 

Do farského spoločenstva obetovali: 

rodina Pohorelcová z Pliešoviec - 40€; 

bohuznáma z Pliešoviec - 50€; rodina Pavla 

Soboňu zo Bzovskej Lehôtky - 40€; rodina 

Petra Soboňu zo Bzovskej Lehôtky- 40€; 

bohuznamí zo Sásy - 90€; rodina Ďurišová zo 

Sásy - 50€; Jozef Tomašovič zo Bzovskej 

Lehôtky - 40€; rodina Parobková z Pliešoviec - 

50€; rodina Ťažka zo Sásy 40€; bohuznámy zo 

Sásy - 50€. Pán Boh zaplať. 

Stretka eRka - prosíme rodičov, aby posielali 

svoje deti  na túto aktivitu - každú sobotu    

o 9.00 na fare. 

Dobrá novina 

Sása 

24. decembra od 21.00                  

26. decembra od 14.00  

Pliešovce 

1. januára po sv. omši 

Bzovská Lehôtka 

1. januára od okolo 11.00 

Jasličková    

pobožnosť  

25. decembra - Sása            

o 14.00 - vystupovať budú 

deti a SKM  

 26. decembra - Pliešovce - 

na rannej sv. omši miesto 

kázne - budú vystupovať 

deti 

Sv. omše na Vianoce 

Pravdepodobne hosťom cez sviatky 

bude p. Robert Kycia CMF, ktorý už 

zastupoval farára cez leto, preto 

môžeme urobiť nasledujúci poriadok 

sv. omši: 

 

Polnočná 24. decembra:     

Pliešovce - 22.00                                 

Bzovská Lehôtka - 23.30                       

Sása - 0.00  

 

Božie narodenie - 25.decembra:                          

Pliešovce - 8.05                               

Bzovská Lehôtka - 9.45                            

Sása - 9.45 

 

Sv. Štefana - 26. decembra 

Pliešovce - 8.05                                          

Sása - 9.45 

Pán Boh zaplať všetkým farníkom, ktorí        

v poslednom čase robili poriadky na fare     

a angažovali sa v rôzne práce vo farnosti. 

Pán Boh zaplať! 

   Všetky bežné  

  a najviac aktuálne správy nájdete na webovej stránke www.farasasa.sk 

Pevná linka na faru: 

045 381 13 16 

mobil je zrušený 
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Bez názvu 5/2011 

advent Rímskokatolícka farnosť Sása - Pliešovce - Bzovská Lehôtka 

P red Vianocami 

mnohé deti píšu 

Pánu Bohu listy, prosby 

o rôzne veci. Jeden chla-

pec napísal: „Milovaný 

Bože! Môj malý braček 

má štyri roky. Prosím ťa, 

urob, aby ma prestal zne-

pokojovať a hnevať, lebo 

ináč to už nevydržím. 

Tvoj Peter." Nenapísal 

jasne, že vtedy by mohol 

bratovi vynadať, ba do-

konca ho i zbiť. Určite to všetko 

mal na mysli. Petrovi išlo o obráte-

nie, nie jeho vlastné, ale brače-

kovo. O sebe si pravdepodobne 

myslel, ako niekdajší farizeji, že je 

dobrý, že nepotrebuje obrátenie. 

Čo si myslíte, môže Pán Boh vy-

počuť jeho prosby? Mne sa zdá, že 

vypočuje, ale inak, ako si prial 

Peter. Možno mu potichučky, vo 

svedomí pošepká, aby bol voči 

bratovi trpezlivý. Možno počuje v 

kostole, že je potrebné odpúšťať 

nie raz, ale sedemdesiatsedemkrát. 

S vätý František ako prvý začal stavať 

jasličky, aby sme mali pred očami 

Ježišovu chudobu. A svätý František 

stále ukazuje svetu, v čom je pravá ra-

dosť. Hovorí sa o tom, ako raz išiel  s 

bratom Levom v zime k Panne Márii 

Anjelskej a cestou svätý František 

povedal: „Brat Lev, i keby sme dávali 

príklad veľkej svätosti a dokonalosti, v 

tom nie je pravá radosť." A zase išli 

ďalej: „Brat Lev, i keby sme vedeli 

slepým otvárať oči, vracali hluchým 

sluch, nemým reč a vedeli vzkriesiť 

mŕtveho, v tom nie je dokonalá ra-

dosť." A zase išli kúsok cesty: „Brat 

Lev, i keby sme poznali všetky jazyky 

sveta a poznali budúcnosť, ani v tom 

nie je dokonalá radosť." A zase: „Brat 

Lev, i keby sme poznali celý kolobeh 

prírody..., i keby sme vedeli tak kázať, 

že by sme obrátili všetkých neveria-

cich, nie je to ešte dokonalá radosť." A 

tak už išli veľký kus cesty a brat Lev 

povedal: „Tak povedz mi, brat, prosím 

ťa, v čom je teda dokonalá radosť?" - 

„Brat Lev, keď prídeme k Panne Márii 

Anjelskej premočení, skrehnutí a zaklo-

peme na bránu a príde vrátnik, mrzuté 

sa opýta, kto je tam?, a my odpovieme, 

sme dvaja vaši bratia, on však povie, 

choďte preč, vy ničomníci a neotvorí 

nám a nechá nás stáť vonku v snehu, 

vode, mraze a hlade až na smrť, - keď 

znesieme toľko bezprávia a nepohody 

bez zármutku - v tom je dokonalá ra-

dosť. A keď budeme klopať ďalej a on 

vybehne rozhnevaný a ešte nás zbije a 

pováľa v blate a my znesieme krivdy, z 

celého srdca odpustíme - brat Lev, na-

píš a dobre si pamätaj, že to je tá pravá, 

dokonalá radosť." Je to stredovek. My 

by sme to chceli počuť ináč. Ale nie je 

to žiadna idylka - ide tu o koreň veci. 

Pravá radosť je tam, kde sme Pánu Bo-

hu blízko - i keby to bolo v utrpení, v 

sklamaní a v opustenosti. 

Vianočná spoveď sa uskutočni          

v sobotu  17. decembra: 

Sása a Pliešovce od 9.00 do 11.00 

Bzovská Lehôtka od 9.00 do 9.30 

Pečenie, zdobenie, trhy.... Pečenie, zdobenie, trhy.... 

je to milé, ale pre kresťana je to milé, ale pre kresťana 

dosť málo...dosť málo...  
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Do pondelka 19. decembra prosíme Vás o vaše članky týkajúce sa vašich Vianoc, 

spomienky, zážitky atp. Môžete ich doniesť do sakristie alebo poslať na email: 

farnostsasa@gmail.com. Môžu tiež byť fotky. Čakáme! 

Napisáli nám... 

Pochválený buď Ježiš Kristus! Véééľmi sa Teším z 

Vašej novej internetovej stránky. Som Vaša bývalá 

rodáčka a je úžasné, keď si môžem poprezerať a 

počítať, čo je nové v tom mojom rodnom kraji. Je tiež 

úžasné a až zázračné vidieť foto z aktívnej činnosti vo 

farnosti, a nevidieť na ňom ani jednu jedinú za-

chmúrenú tvár... A za to tí moji rodáci môžu určite 

vďačiť Vám, pán farár. Želám Vám veľa Božieho 

požehnania v osobnom živote a samozrejme tiež v 

pôsobení vo farnosti Sása. Teším sa spolu s Vami v 

Sáse. S pozdravom Eva Janovičová  

DOBROvoľníci v našej farnosti  

Každý deň máme dôvod sťažovať si, že nemáte opravený chodník na ulici, že vaše 

deti nemajú kde tráviť voľný čas, že všetkým ide iba o peniaze a kvôli zvýšenému 

platu ste prišli o priateľov, že v televízii nie je nič dobré...A máte pravdu svet je zlý. 

Nie však celý svet. Existuje množstvo ľudí, ktorí ho dobrovoľne menia. Len tak, bez 

nároku na odmenu sa rozhodli spraviť niečo dobré pre spoločnosť. Nečakajú slávu 

ani pochvaly, len tak sa rozhodli pre DOBRO, stali sa dobrovoľníkmi. Sú to trochu 

podozrivé osoby... ľudia sa pýtajú „čo sa im stalo?“ „sú normálni?“ „ asi majú veľa 

peňazí a času“.  Nie sú normálni. Normálni ľudia dnes sedia pred televíziou a pri 

každej príležitosti sa ozvú a hovoria ako sa zle žije. Tí nenormálni sa to pokúšajú 

zmeniť. 

Som veľmi rada, že v našej farnosti je takých nenormálnych ľudí veľa. Ľudia, ktorí 

venujú svoj čas deťom a mladým, spievajú na omšiach, koledujú počas vianočných 

sviatkov, tí, ktorí dobrovoľne pomáhajú na fare a v kostole, alebo tí, ktorí do-

brovoľne zametú ulicu nielen pred svojim domom. Väčšinou sú to ľudia, ktorí majú 

veľa starostí s rodinami a tak chápu cenu DOBRA,  sú to aj deti, ktoré možno na-

ivnejšie veria, že sa svet dá meniť, alebo len ľudia, ktorí chcú zaplniť prázdno vo 

svojom srdci. Je to veľké svedectvo o tom, že kríza nie je až taká všemožná, a že ešte 

máme ľudské srdcia.  

5. december je medzinárodný deň dobrovoľníkov. Všimnime si teda dobrovoľníkov 

okolo seba, inšpirujme sa a zvoľme si DOBRO. Má to význam!    Anna Paľovová 

V EČERADLO.Moje osobné prežívanie a sve-

dectvo o stretnutiach na Večeradle,čo mi prinie-

slo do môjho života a ako ma obohatilo. Do obdobia 

spred 3 rokov som nemala žiadne skúsenosti s takouto 

formou duchovného zdieľania a prežívania.Skôr som 

sa zúčastňovala na púťach a predpokladala som,že je 

to dostačujúce pre môj duchovný rast. Mýlila som sa, 

ale to som mala možnosť zistiť až vtedy, keď som 

objavila niečo nové, doposiaľ nepoznané. Páter Adam 

si pripravil pre nás rôzne témy, kde vyžadoval, aby 

sme sa aktívne na nich podieľali. Témy vždy boli 

obohatené prácou s Bibliou. Tam sme mali vybrané 

vety z evanjelií, ktoré dotvárali danú tému. Zároveň 

sme naše stretnutie obohatili modlitbou na konkrétny 

úmysel. Páter vyžadoval, aby sme išli do hĺbky, aby 

sme uvažovali nad tým, čo nám sv. Písmo ponúka 

vždy v každej chvíli. Tým, že to bolo niečo nové, 

otvorilo vo mne nový rozmer chápania Ducha. Muse-

la som na sebe pracovať aj po inej stránke ako chápať 

len tento svet. Ponoriť sa do Biblie znamenalo pre 

mňa vrátiť sa 2000 rokov dozadu a začať od začiatku 

prehodnocovať svoj život. Priznávam, zozačiatku to 

bolo náročné a unavujúce, pretože som veľa nechápa-

la a veľa nechcela chápať. No dnes si bez sv. Písma 

neviem predstaviť svoj každodenný život. Boh ma 

vedie cez svoje slovo a ja mu dôverujem. Chcem  

každého povzbudiť, ak má čo i len najmenšiu 

možnosť začať na sebe pracovať aj cez formu du-

chovných stretnutí, nech neváha, to Boh si vás chce 

pritiahnuť bližšie k sebe a viesť vás. Aké to malo ešte 

pozitívum? Dalo dokopy pár ľudí,ktorí potom ak-

tívnejšie pracovali v chráme i pre farnosť. Boli sme 

zapálenejší pre Božie veci a naplňalo nás to. Určite je 

to krok vpred na vašej ceste k Bohu. Zmenilo ma 

Večeradlo? Určita áno. Začala som na sebe pracovať, 

začala som veci brať vážne, mám pocit, že ma Boh 

drží v náručí a vedie po správnej ceste. Objaviť krásu 

Božieho slova je mimoriadny dar a želám ho každému 

z vás.  

    Viera - farníčka z Hronca  

Ešte pár slov o Večeradle... Teraz pre mládež 
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Do pondelka 19. decembra prosíme Vás o vaše članky týkajúce sa vašich Vianoc, 

spomienky, zážitky atp. Môžete ich doniesť do sakristie alebo poslať na email: 

farnostsasa@gmail.com. Môžu tiež byť fotky. Čakáme! 

Hody na sviatok sv. Kataríny Alexandrijskej 

S v. Katarína údajne pochádzala z veľmesta Alexandrie 

v Egypte. Táto vznešená alexandrijska deva, vzde-

laná a veľmi krásna, dokázala pohrdnúť ponukou 

samého cisára Maximiána. Pochopila v Duchu Svätom 

„čistotu pre Božie Kráľovstvo“.  

Tou mierou, akou milovala Boha, milovala i bratov 

a sestry a všetkých chcela rovnako zachrániť pre večný 

život. Predstúpila pred samého cisára a varovala ho pred 

nezmyselným modloslužobníctvom, do ktorého nútil 

celý národ. Cisár žasol nad jej smelosťou a aby ju odra-

dil a ponížil, pozval ju na zasadnutie najväčších mudrcov 

krajiny. Múdra Katarína umlčala všetkých učencov kraji-

ny. Odpovede čerpala priamo z múdrosti Ducha Svätého. 

No Katarína bola zbehlá a vzdelaná aj vo vedách sveta, 

predovšetkým však poznala náuku svojho Boha – Sväté 

Písmo. Vedela brániť rovnako srdcom i umom svojho 

Krista, svoju veľkú Lásku aj pred mocnými a učenými 

tohto sveta. Dokázala za túto Lásku položiť aj život. 

Nahnevaný Cisár odsúdil svätú pannu na krutú smrť. 

Mala byť lámaná na kolese s ostrými hrotmi, ale koleso 

sa rozsypalo. Nakoniec bola sťatá. Svätica, ktorá vynika-

la čistotou, vzdelanosťou a apoštolskou horlivosťou, má 

čo povedať aj nám: - Blažení čistí, lebo oni uvidia Bo-

ha ! Toľko z jej životopisu. 

Sviatok sv. Kataríny Alexandrijskej slávime 26. 

novembra. A keďže je náš farský kostol v Sáse za-

svätený tejto svätici, konala sa v sobotu o 14.00 hod. 

odpustová sv. omša. Sv. omšu celebroval pán farár 

z Hronca - Miroslav Raček, ktorého pozval náš pán farár 

A.C.G. Pán farár M. Raček mal veľmi peknú a hlavne 

povzbudivú kázeň. Na sv. omši spieval farský zbor 

z Mýta pod Ďumbierom (bývalá farnosť nášho p. farára), 

ktorú dirigovala Monika Akurátna. Na orgáne ich do-

prevádzal Jakub Akurátny. Za čo sme im nesmierne 

vďační. Kto nabral odvahu, prišiel na sv. omšu v kroji, 

aby umocnili tento sviatok. Okrem detí a mládeže, prišli 

v kroji aj dospelí. Po sv. omši bolo pri kostole malé 

občerstvenie, ktoré zorganizovala farská rada. Každý si 

mohol vybrať na čo mal chuť – chlebíky, chuťovky, 

domáci údený a neúdený  syr, výborné koláče, slané 

pečivo a samozrejme varené víno, teplý čaj a pre 

náročnejších aj pálenka :) Kto mal záujem, mohol pri-

spieť na túto slávnosť koláčmi alebo finančnou čiastkou. 

Na fare mali pozvaní hostia pripravené ďalšie chutné 

občerstvenie – švédske stoly. Každému, kto prispel 

akýmkoľvek spôsobom na túto slávnosť – srdečne Pán 

Boh zaplať.                                                                                                                                   

Z. 


